
lider påjagl efier Jroer. Trasnil i Ude og Hjemme 15-8-1880. 

silkesa:rk og hermelin (7); en fynsk almuevise 
na:vner »la:katskindshandsker på hvideste hånd« 
(8). 

LITTERATUR: ( I) 56) 113; (2) 625c 148; (3) 401p 
140; (4) 300) 120, I 68f; (5) 402 38; (6) 104 68f; (7) 
534b 120; (8) 251 76. 
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Brud, a:ldre nydansk d.s. = nygift kvinde, oprinde
lig et tabu-navn sml. la:kat jf. guldbrud (a:ldre ny
dansk d.s., også gulvbrud) Falster, Lo Iland (I), 
gcerdebrud o. I 700 ( I a); husvcesel 1797 (2). 
Knoglefund ved Frederikssund i kvindegrav fra 
broncealderen, endvidere fra jernalderen (3), sml. 
pindsvin s. 9. 



Fritte eller albino-ilder. 8/0FOTO/ Arthur Christian
sen. 

Bruden kunne »blrese folk ud« = med sin hvresen 
påfore en d0delig sygdom (Langeland; 4), blreste 
den på en svulmede man op, det var på Prrest0-
egnen en almindelig tro (5), man kunne få en hre
vet hånd af at tage på et riveskaft, som guldbru
den havde l0bet hen over (Falster o. 1850; 6). 
Oyrets k0d lagt på sår trrekker pile og lorne ud 
(1533; 7). Skindet anvendes som underf6r i pelse 
(I 800; 8). 
Talemåde: sysle som en brud i et grerde = have 
travl t uden at udrette noget (9). 

LITTERATU R: ( I) 28 /c 158; 659 7,335; 926 72; 
(la) 434 2, 114; (2) 219 9 ,685; (3) 172 393; 556 I , 
63f; 27 154; (4) 276 1,11 7; (5) 464g2,225; (6) 281c 
158; (7) 3627 l ; (8) 362 7 1; (9) 534b l 25;t,~ 3s-, , 

lider, reldre nydansk d.s. , e lke, iller, ilter, illik etc. 
lån fra plattysk ilk ( I), af germansk ellint-wiso, af 
andel led dannedes dyrenavnet vresel, forste led 
h0rer til indoeuropreisk el-, al- ' rnd, brun ' og er 
beslregtet med trrenavnet el, det sårede ved farves 
rndt (2); i s0nderjyske stednavne: llderh0j 
1641-1 834 0. L0gum, lldermose 1722 1T Ho lm 
Als, lldertorn 17881T Hajstrup, ud for markstyk
ket sej lrenden lider; lldersig Fjelstrup s. og llder
gab Langetved s. slutn. af 1700-t; llderhede og ll
derh0j 187 1 fT Sdr. Felding s. Ringk0bing a.; an
tagelig i lldenbjerg I 273fT Seem s., lldenbjerg 
164 1 fT L0jt Kirkeby og Ildenh0j 1786-92 Hjerting 
s., alle S0nderjy lland (3). 
Der er fundet knogler af ilder fra reldre stenalder 
(4). 
Almuesengen var en kasse med nederst et tykt lag 
lyng og halm hvori kunne bo en ilderfamilie, som 
åd evt. mus; på en gård ryddede man sengebunden 
og drrebte et ilderpar med tre unger (5); en mand i 
Levring kunne, sagde man, om vinteren kalde il
derne lil sig, han slog dem ihjel for a t få skindene 
(6). 
Om natten lregger ilderen sig på ryggen og stirrer 
op på h0nsene, så de fortrylles og fa lder ned til 
den (7). Om efterå ret og vinteren kunne man linde 
ilderens ekskrcmcnter, en svampet geleagtig 
masse, på marker og enge; de blev i Jy lland kaldt 
stjerneskud (»her er en stjerne fa ldel«) og vistnok 
sat i forbinde lse med efterårets mange stjerneskud 
(8). 
Anden påskedag gik de unge på Als omkring med 
en udstoppel ilder på en stang og sa mlede reg til el 
gilde; de sang: 

Rreven ind ad bondens gård, 
bonden hedder Rasse. 
Kan jeg ikke få hans gås, 
så snapper jeg hans gasse. 
Vor ilder har så sort et skreg, 
o, krere morlil , giv oset reg! 
I trenker no k, min ilder er d0', 
men den ved nok, <ler er reg i jert h0. 
Min ilder den er lige så sort som beg, 
min krere morlille, gi' mig et par reg! (9). 

I eventyr foregives, al en ilder har taget s0n (10); 
mand omskaber sig til en ilder og bider hovedet af 
en h0ne (I I). 

Ilderkiste, en fadde /avet af vestjysk snedker. Foto: 
Dansk Folkemuseum, Brede. 
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Man drrebte ildere med forgiftede reg (Vium 1795; 
12). Skindet bruges kun til för om huer og dette 
endda sjreldent på grund af stanken, <ler vanskeligt 
fjernes; de !ange halehår anvendes til fine maler
pensler (o. l 800ff; 13). 
Årligt nedlregges 2.-3.000 ildere, de fleste fanges i 
frelder. 
Talemåder: rende som en ilder; han er ligesom en 
ilder på en ladestang (14), han ser ud som en ilder 
i tordenvejr ( 15), han kigger så lyst som en ilder i 
tordenvejr ( 16), du l0ber som en gal ilder i torden
vejr ( 17); det er en led ilder ( 18). 
»Ilderen har givet navn til en srerlig art tempera
ment, også anvendt på mennesker, hurtighed, 
voldskhed, i forbindelse med ringe st0rrelse, ja 
man kan jo ikke skildre en lille smidig og hen
synsl0s mand på anden måde end ved at kalde 
ham en ilder«. J ohannes V. Jensen (19). 
Ilder0jne = små stikkende 0jne (0Hanherred; 20); 
ilderkiste = hu! i ujrevnt pl0jet mark; srerkeilder = 
kvindens k0nsdele (21 ). 

LITTERATUR: ( I) 661,27 1; (2) 626 175; 434 I, 
453 og 3,384; (3) 156 4, 149 ,244,553,573 ; 5 44f, 
215; 6,160; 7 417; 17 329,346; (4) 172 366,385; 
72b 119; (5) 464/ 4,28 sml. 289 270; 296i 80; (6) 
464g 6.2 ,320; (7) 794 4,1885,153; (8) 464/tb. I , 
58; 160 1906123: 2224 (1934); (9) 160 1906/ 1: 
3246 (endnu 1842 i Hagenbjerg); 150 2,204; ( I 0) 
464b 358; (11) 283 233; (12) 68 104; (13) 362 77; 
439b 35; 565 1,507; ( 14) 2 I 2c 2, 14; ( 15) 794 6,9; 
(16) 459b 58 (Gram); (17) 464c 142; 18146; (18) 
464c 142; (19) 40/p 140f; (20) 202c 2,102; (2 1) 
76b 57,8 1. 

lider på beseg i hensehuset. BIOFOTOIE/vig Hansen. 
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Husmår tegne/ af Sikker Hansen i Hans Hvass: Byens 
D yre/iv. 1940. 

Mår,Martes 

SKOVMÅREN, Martes martes, er brun med gullig 
plet på hals og bryst og har lang busket hale. Fore
kommer . over det meste af Danmark undtagen 
Bornholm og visse 0er, men er mange steder me
get sjrelden. Totalfredet 1934. 
HUSMÅREN, Maries foina, kendes fra forstnrevnte 
isrer på den hvide strubeplet. Hele landet undta
gen Bornholm og nogle andre 0er. 
- Danmarks Dyreverden I 0, I 00-08. 

Mår, gammeldansk marth, oldnordisk marör, af 
uvis oprindelse, dyret kan vrere opkaldt efter dets 
blodt0rst (er en morder), eller navnet er beslregtet 
med litauisk marti 'jomfru, brud' (I); som person
tilnavn Marth, Maarch, Mard, Mord, Maar siden 
1200-t (2). M årkat I 8 l 7ff (3), Vendsyssel (4), 
0erne (5). 
SKOVMÅR: espemår 1763- 1802 (esp 'poppel') (6), 
lra?mår I 8 l 7ff (3), markmär og gul mårkat 1817 
(3), cedelmår på grund af den smukke pels; »skov
katten« (7). 
HUSMÅR: stenmar l 759ff (8) holder til bl.a. i 
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